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1. প্রেসিডেন্ট বাইডেন-কর্তৃ ক দডু্ৃাগ প্র াষণার অরৃ্ কী? 

FEMA উপযুক্ত ডেট্রয়েটবাসীযের ডেোযরল তহববল সরবরাহ করযব। এর মযযে অনুোন, 

কম খরযে ঋণ এবং অনোনে কমমসূবে অন্তরু্ম ক্ত থাকযত পাযর। 

2. আসি কীভাডব FEMA-এর কাডে দাসব প্রেশ করব? 

বনোর ক্ষ়েক্ষবতর বিকার বাবসন্দা ও বেবসা প্রবতষ্ঠানসমূহযক অববলযে FEMA-এর বে়ে 

ডেরত প্রোযনর আযবেন করা উবেত। এমনবক আপবন অনলাইযন বা োকযযাযে DWSD 

োবব েরম পূরণ করযলও আপনাযক FEMA-এর কাযে আযবেন করযত হযব। আপবন 

www.DisasterAssistance.gov-এ বা 800-621-FEMA (3362)-এ ডোন কল কযর 

প্রবি়ো শুরু করযত পাযরন। 

3. FEMA কী কী ধরডনর বযয় প্রেরর্ সদডব? 

FEMA ডেট্রয়েযট তাযের ত্রাণ প্রযেষ্টা শুরু করার পযর মানেণ্ড, বনযেম বিকা এবং অথমা়েযনর 

জনে প্রাবন্তক সীমা ড াষণা করযব। 

4. র্ারেরও সক DWSD-এর কাডে আিার দাসব করা উসির্? 

• হোাঁ, 25-26 জযুনর ঝড়বৃবষ্টর সম়ে আপনার নেমমা র্রাট হয়ে (sewer backup) 

ডেযল DWSD-এর কাযে স্থানী়ে একটি োবব োবখল করা উবেত। 

5. আিার প্রবজডিডন্ট এখডনা োসন জডি র্াকডে বা অনযানয র্াৎক্ষসণক স্বাস্থ্যগর্ জরুসর 

েসরসস্থ্সর্ডর্ আসি কী করব? 

• অববলযে 313-267-8000 নেযর হটলাইযন ডোন করুন। 

6. প্রবজডিন্ট প্রর্ডক এখডনা জঞ্জাে অেিারডণ িাহাড্যর েডয়াজন হডে আসি কী করব? 

• 313-267-8000 নেযর হটলাইযন ডোন করুন। 

• নের কতৃম পক্ষ েণ-ডেচ্ছাযসবকযের পািাপাবি পূণমকালীন কমমোরীযেরযক বনয়োবজত 

কযরযে। 

• আপনার ববমা না থাকযল রবসে এবং েবব সংরক্ষণ করুন। FEMA আপনার বে়ে 

ডেরত বেযত পাযর। অযপক্ষা করার ডকাযনা কারণ ডনই। 
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7. আিার প্রবজডিন্ট েসরষ্কার এবং জীবাণুিুক্ত করার দরকার হডে আসি কী করব? 

• আপনার বনযজর যবে ডবজযমন্ট পবরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার েক্ষতা থাযক, তাহযল 

এখনই তা করুন। আপবন আপনার ববমা ডকাম্পাবনর কাযে োবব ডপি করযত পাযরন। 

• FEMA ক্ষ়েক্ষবতর জনে করা বে়ে ডেরত বেয়ে থাযক, তারা এযস আপনার বাবড় 

পবরষ্কার কযর না, তাই পবরষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার জনে আর অযপক্ষা করযবন না। 

8. আসি বাসিওয়াো হডে কী করব? 

• বাবড়ও়োলাযের প্রবতবন্ধক জঞ্জাল অপসারণ, বনো়ে ক্ষবতগ্রস্থ স্থান পবরষ্কার ও 

জীবাণুমুক্ত করা, েরম জযলর বহটার এবং েুবি কাজ করযে বকনা তা বনবিত করযত 

হযব। 

• BSEED 20 জলুাই ডথযক পবরেিমন এবং ডযসব বাবড়ও়োলা সাড়া প্রোন কযরনবন, 

তাযেরযক প্রবতবেন 250 েলার জবরমানার টিবকট বেযত শুরু করযব। 

• বাবড়র মাবলকযের ববমা োবব ডপি করা উবেত। 

• বাবড়র মাবলকরা FEMA-এর বে়ে প্রতেপমযণর ডযােে হযত পাযরন। 

9. বনযায় ক্ষসর্গ্রস্থ্ ভািাডে হডে আসি কী করব? 

• আপবন র্াড়াযট হযল এবং বাবড়র মাবলক আপনার জীবনযাত্রাযক বনরাপে না কযর 

থাকযল, আপনার 20 জুলাই, 2021 ডথযক BSEED এর কাযে অবর্যযাে োয়ের করা 

উবেত। বাবড়যত একজন পবরেিমক পাঠাযনা হযব। ডকাযনা যাোইকৃত অবর্যযাে থাকযল 

বাবড়র মাবলক বন়েম ডমযন েলযত বেথম হও়োর জনে তাযক বন়েম র্যের ডনাটিি জাবর 

করা হযব এবং প্রবতবেন অমাযনের জনে তাযক 250 েলাযরর টিবকট প্রোন করা হযব। 

অবর্যযাে োয়ের করযত 313-267-8000 নেযর হটলাইযন ডোন করুন। 

• FEMA কতৃম ক অথমা়েযনর মাযেযম বেবক্তেত সামগ্রীর জনে করা বে়ে ডেরতযযােে হযত 

পাযর। 

• ক্ষ়েক্ষবতর েবব তুলুন এবং আপনার ডবজযমন্ট পবরষ্কার করার জনে আপনার কাযে 

থাকা ডকাযনা রবসে সংরক্ষণ করুন। 
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10. আসি ইডর্ািডধয আিার প্রবজডিন্ট েসরষ্কার করার েদডক্ষে গ্রহণকারী বাসিওয়াো হডে 

কী করব? 

• আপনার ববমা ডকাম্পাবনর কাযে োবব ডপি করা উবেত। 

• আপবন DWSD োবব েরম পূরণ কযর থাকযলও এখনই FEMA-এর বে়ে প্রতেপমযণর 

জনে আযবেন করুন। www.DisasterAssistance.gov-এ বা 800-621-FEMA 

(3362)-এ ডোন কল কযর প্রবি়ো শুরু করযত করুন। 
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11. আসি িবডিডয় ঝুুঁ সকেণৃূ বাসির িাসেকডদর একজন হডে এবং আিার এখডনা প্রবজডিন্ট 

েসরষ্কার ও জীবাণুিুক্ত করার জনয িাহাড্যর েডয়াজন হডে আসি কী করব? 

• আমরা বাবড়র মাবলকযের িহযরর োবরদ্র্ে কর োযড়র ডক্ষযত্র অগ্রাবযকার বেবচ্ছ। ডযসব 

বাবড়র মাবলক 65 এর অবযক ব়েসী, প্রবতবন্ধী অথবা বাবড়যত 10 বা কম ব়েসী 

সন্তান রয়েযে, HPTAP তাযেরযক ডযােে বহসাযব অনুযমােন কযরযে। 

• নেমমার জল ও ম়েলার মযতা োস্থে ঝুাঁ বক ডথযক আপনার বাবড় বনরাপে করার কাযজর 

বে়ে বমটাযত নের কতৃম পক্ষ আপনাযক সহা়েতা করযব। আমরা জঞ্জাল, ক্ষবতগ্রস্ত 

ড্রাইও়োল, টাইল অপসারযণর পািাপাবি আপনার ডবজযমন্ট পবরষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং 

শুষ্ক করব। 

• পারযল আপনার ডবসযমন্ট ডথযক জঞ্জাল সবরয়ে ডেলুন। 

• প্রবি়ো শুরু করযত 313-267-8000 নেযর হটলাইযন ডোন করুন। 

িব প্রক্ষডেই আেনার উসির্ বনযার কারডণ হওয়া ক্ষয়ক্ষসর্র েসব রু্ডে রাখা এবং আেনার 

প্রবজডিন্ট েসরষ্কার করা ও প্রিরাির্ করার রসিদ িংরক্ষণ করা। আেনার সবিা করা র্াকডে 

আেনাডক অসবেডে সবিা প্রকাম্পাসনর কাডে দাসব প্রেশ করডর্ হডব। 


